
  نوس به نگوینی ئه بارک ھه

 

مین         ئه  مه نوری حه  

!کات م کورت ده ناسه دا و ھه لده  وه پمه شتک الی چه  

  .وه موو درۆکانیه ھه  شتی دیبت به ھه به  شتک که

دا م ده شتک ختووکه  

.خشت به یی ده نجامکی ڕژه بردا وئه جه  له  که ویستییه شتک خۆشه  

دا ھۆڵ لده ک ده شتک وه  

  وه یم کۆکرده که ره ی بۆنو سبه وه دوای ئه

 شتک دت و 

..ڕوا شتک ده  

نووس به نگوینی ئه ک بارک ھه وه  

.وسن نجکی نه گه  نادا به ینیگا  

،تی یه بکه  ناسه نجی ھه ختکی مامناوه دره  

..کرد ق بت ڕی ده به ی ئه وه ختک تۆزک پش ئه دره  

دا پی لده هختیک الی چ دره  

دا ده  ناسه ک مرۆڤ ھه ختک وه دره  



شیعر  یکات به ڕواو ده ژریدا ده  شتک به  

.ویدا زه  قین به هیچ ریدا دت و ده سه  شتکیش به  

،رۆن کان دن و ده تهش  

!شیعر  به  کک بووه کان نازانن یه شته  

!خت  دره  به  کک بووه نازانن یه  

،کات م کورت ده ناسه دا و ھه لده  وه پمه شتیک الی چه  

  .وه موو درۆکانییه ھه  به شتی دیبت ھه به  شتک که

، یه شتک ختوکه  

.خشت به یی ده نجامکی ڕژه بردا و ئه جه  له  که ویستییه خۆشه  

،دا ھۆڵ لده ک ده شتک وه  

ل،نا وه  

بووس، بۆ تۆ نا ی عه بۆ تۆ نا، ئه  

.ق به ئه ختکی درهشیعر و   به  بووه بۆ تۆ نه  

،خووڕدا ج مابت ئا  مت له تۆ تا ده  

..یت که کاوژ ده  

،دا بزر بوو ب نگه جه  تۆ تا ڕووت له  

..یت که ده  ھه  

،ی رانت دڕک و داڵ بت تۆ تا شلکه  

؛تان مکت شه مه  

!خت دره  بت به پیاوک ده  نه  

.شیعر  به یشختک دره  نه  



دا بنمرانت   لووتم به  ڕم بده  

.تۆی تووکن نا  

السکتدا بنم  ستم به ده  ڕم بده  

.تۆی ورگن نا  

!خت  دره  به  مکه و مه ڕم بده  

.تۆی بوغزن نا  

،ماچ  به  و بمکه ڕم بده  

.تۆی ڕیشن نا  

دا مرۆڤ نیه لره  

، یان مار یه خت ھه دا، یان دره لره  

   دا مرۆڤ نیه لره

  .و داڵ، یان دڕک  یه یان قز ھهدا،  لره

،ی مار ئه  تۆش بزانه  ده  

خت و دره  به کات پیاوک ده  لووسی تۆیه  

.شیعر  شی به ھاوڕکه  

ی دڕک و داڵ ئه  تۆش بزانه  

   زبری تۆیه

. وه ڕشته پیاوک ده  
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